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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2022/4 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 7 
D’ABRIL DE 2022. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2022/4 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 7 abril de 2022 
Horari: de 12.00 a 12.55 hores 
Sessió telemàtica 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sra. Vocal ESTHER PADILLA ENRIQUEZ (PSC) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (REGIDOR NO ADSCRIT) 

 
 

 
 

 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
ÚNIC.- TRACTAR EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) QUE HA DE 

REGIR FINS LA FINALITZACIÓ D’AQUEST MANDAT (2023). 
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ÚNIC. El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, pren la 

paraula per exposar la motivació de la petició de Ple extraordinari, en nom dels 

regidors i regidores proposants: 

Per tal de ser pedagògics i facilitar a la ciutadania els conceptes explicarem a 
què s'anomena PAM i que pretén ser, estructurarem la intervenció en base a un  
esquema. 
 
Esquema 
- Què vol dir PAM: 
- Què és o pretén ser el PAM: 
- Quan s'ha de fer o iniciar el PAM 
- Quan s'ha de valorar el grau del seu compliment  
- Antecedents a Sant Vicenç 
- Reunions polítiques que han tractat aquest tema a l'actual legislatura 
- Situació actual: 
 
Desenvolupament 
 
- Què vol dir PAM: 
P.A.M. és l'acrònim de PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 
 
- Què és o pretén ser el PAM: 
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el full de ruta de l’acció del govern que 
l’Ajuntament elabora al principi de cada mandat. 
 
- Qui ho ha de fer? 
Nosaltres entenem que ho ha d'iniciar i liderar l'Alcalde i consensuar el màxim 
possible amb el conjunt de les diferents forces polítiques que conformen el Ple.  
Perquè moltes vegades hi ha promeses electorals que són comuns als 
diferents partits. 
 
- Quan s'ha de fer o iniciar el PAM:  
des del principi de la legislatura 
 
- I després? 
s'ha de valorar el grau de compliment del PAM al llarg i al final de la legislatura 
 
- Antecedents a St Vicenç: 
A la legislatura 2011-2015:  es va fer una DAFO a inicis i l'aprovació del PAM 
va ser a mitja legislatura 
 
A la legislatura anterior 2015-2019: l’Alcalde Sr. MA Martínez i equip govern de 
CiU.  van consensuar, presentar i aprovar un PAM, donant compte al Plenari i a 
la Ciutadania dels objectius assolits. 
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Inici legislatura 2019:  Iniciativa d'elaboració del PAM  a la tardor de 2019. Es 
demana i s'utilitzen els recursos de la Diputació per tal de iniciar la formació i 
elaboració d'un PAM amb una estructura més moderna i normalitzada 
 
- Reunions polítiques que han tractat aquest tema a l'actual legislatura: 
- 2019-2020: el govern de concentració del treball pel Poble, amb l'Alcalde Sr. 
Sandoval i la gestió del Consell Assessor (PSC-Units, CUP, Cs, PP, 9SV)  va 
fer 2 reunions. I el procés  va quedar interromput a causa de la part més dura 
de la pandèmia, just en la fase prèvia a l'oferiment de fer extensiu el treball al 
conjunt del Plenari. 
 
- Situació actual: 
- 2020-2022: fins aquests moments amb l'Alcalde Sr. Llasera i el seu equip de 
govern amb Junts, ERC, Primàries, 9SV i, CUP i el Regidor no adscrit Sr. 
Garralaga s'han fet 0 reunions i 0 tractament als Plens ni comissions  fins al 
moment. 
 
Per tant i com a resum: 
 
Donat que hem  demanat a l'actual Alcalde i equip de govern que presentés un 
punt als plens ordinaris per tractar el tema del PAM. I ho hem demanat en 
reiterades ocasions als precs i preguntes dels Plens al llarg de l'últim any i mig 
en diverses sessions i diferents representants polítics que estem a l'oposició.  
Evidentment sense èxit. 
 
Donat  Què és un tema que s'ha de establir i planificar ja des del primer any de 
legislatura, per tal de veure el grau d'assoliment al final de la mateixa amb el 
conjunt de les forces polítiques representades al ple. 
 
Donat que ja estem a l'últim any de la legislatura actual i encara el govern no 
ha fet res al respecte o al menys no ha informat al conjunt dels representants 
polítics i el conjunt de la ciutadania 
 
És per tot això que hem sol·licitat un Ple monogràfic per tractar el PAM i 
aprovar al proper Ple Ordinari una Comissió per treballar conjuntament el PAM, 
en el que tots els Regidors i Regidores hi puguin participar. 
 
 
- Tot seguit, la senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal del 
PSC, pren la paraula per manifestar la seva opinió. Es transcriu a continuació: 
 
“Tots el membres de l’oposició vam sol·licitar aquest ple extraordinari el dia 3 
de març de 2022 per poder tractar el Pla d’Actuació Municipal en format 
monogràfic. Nosaltres no vam prendre la iniciativa, però vam recolzar aquesta 
petició per la manca de transparència d’aquest govern i per no voler treballar 
conjuntament pel poble, però com a cap de l’oposició del PSC de Sant Vicenç i 
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també a nivell personal estic en contra de cobrar aquests plens sense una 
necessitat imperiosa. el Pla d’Actuació Municipal és a 4 anys i el normal és 
aprovar-lo al primer any de mandat no al darrer. Sí que és veritat que per la 
pandèmia s´ha endarrerit, però ja es podia havia tractat aquest tema i haver-lo 
treballat i aprovat fa mes d’un any, que ja se’ls va demanar en reiterades 
ocasions que es convoqués una comissió per tractar el PAM. 
 
Això sí, el govern va fent actuacions sense planificar, sense tenir una ruta 
definida, com per exemple pintant passos de vianants i després els treuen, 
posen radars sense informes que ho justifiquin, o gastar-se aproximadament 
60.000 euros en adequar de zona verda natural la zona del litoral i la rotonda 
de la N-II per molt que ho justifiquin que segueixen el Pla director del Verd urbà 
per tenir zones mediambientalment més sostenibles, quan hi ha altres zones, 
com per exemple la rotonda de la plaça de les Mèl·lies que fa pena. 
 
Al PAM el govern ha d’establir les prioritats durant el seu mandat, quines seran 
les seves principals accions? i és important que per la seva elaboració 
participin tots els regidors juntament amb els departaments i els responsables 
municipals. però també el PAM és prioritari perquè tots els vilatans coneguin 
els projectes, es valori la seva adequació, el grau de compliment per part del 
govern i també puguin fer propostes per millorar-lo. 
 
Però com he avançat abans, no estic d’acord en cobrar aquest ple, però sí he 
recolzat que es convoqui, per aquest motiu m’agradaria, si pot ser, que 
l’ajuntament fes servir la meva retribució per aportar-la al meu nom al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament amb destinació a la campanya de 
suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna.” 
 
- Tot seguit, el senyor Benito Pérez, portaveu del Grup de Ciutadans, pren la 

paraula per fer la seva intervenció a títol personal.  Es transcriu tot seguit: 

 

“Primer demanar disculpes sinceres a la senyora Esther Padilla i PSC per no 

nomenar-la com a signant en la lectura inicial de la motivació de la sol·licitud 

del Ple Extraordinari. 

 

Intentaré ser mesurat en l'ús de la paraula i com a molt invertir uns 5 minuts a 

la meva intervenció. 

 

En resum: l'actitud del Govern en aquest tema, encara que també d'altres com 

venim comprovant: manca de transparència, de col·laboració o de cerca 

efectiva de consensos i per descomptat manca de planificació. 

 

Tot això provoca una ineficàcia en el conjunt de l’acció de govern quan 

apareixen problemes de més envergadura. 
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Com ja s'ha dit en la introducció i la motivació de la sol·licitud del Ple: des de fa 

anys Cs hem pretès donar suport i incentivar l'existència d'un PAM, tant quan 

hem estat a l'oposició i com quan hem tingut tasques de govern. 

 

Com en qualsevol faceta de la vida, educació, economia, o a l'empresa, 

l'Administració moderna és lògic disposar d'un retrat o fotografia de la situació 

inicial, establir els objectius a aconseguir i el temps disponible per a això, o 

sigui la temporalització , i al final del període fer una avaluació del que s'ha 

aconseguit, aconseguit, o no. Això és fer un balanç. 

 

Sense aquestes premisses, es fa impossible l'avenç, la millora dels processos. 

Allò que al món de la tècnica, de l'empresa i l'Administració s'anomena "la 

millora contínua". 

 

El PAM, com ja he dit, és un altre tema en què el Govern actual demostra 

manca de transparència, de sol·licitar col·laboració o de recerca efectiva de 

consensos i manca de planificació. 

 

Vegem, des de Cs a l'inici de la legislatura i al programa electoral, com la resta 

de les forces polítiques, proposàvem una sèrie de millores i actuacions per al 

poble que com a veí de Sant Vicenç m'interessa també, egoistament, que es 

realitzin o es duguin a terme. Per exemple algun tipus d'inversió o millores de 

carrers, aparcaments, atenció a la gent gran, els joves, les infraestructures, un 

municipi sostenible, un poble més segur, un ajuntament més àgil, etc. 

 

Si ens posem a mirar i comparar els programes electorals dels diversos partits 

polítics veiem que també incloïen part d'aquests aspectes. Per tant, podem 

trobar zones d'intersecció i consens (al marge del tema de les banderetes). 

Amb El PAM es tracta bàsicament de posar aquestes coses en comú per tenir 

prou suport perquè al final es realitzin, s'aconsegueixin. Al cap i a la fi, i al 

marge de les sigles polítiques, als Regidors ens interessa que el Poble, Sant 

Vicenç, millori. 

 

També hi ha l'assumpte de com gestionar el procés per fer aquestes tasques? 

Nosaltres almenys des de Cs hem pretès, tant des de l'oposició o al govern, 

gestionar els recursos i els serveis públics del municipi amb criteris de 

responsabilitat, transparència, equitat, sostenibilitat, agilitat, eficiència, 

participació i consens per donar respostes a les necessitats de la ciutadania. 
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Vostès segurament han volgut una cosa semblant. Als seus discursos sembla 

que sí. Un altre tema és que a la pràctica o la realitat ho hagin fet. 

 

Doncs bé, per això serveix el PAM. 

 

Com en el discurs inicial i la sol·licitud del Ple: des de Cs us proposem 

reprendre aquest tema, elaborar un PAM entre tots. Tot i que queda un any 

només, encara estem a temps de fer alguna cosa amb cara i ulls.” 

 

- A continuació és el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, qui 
pren la paraula en el següent sentit: 
 
“Si algú no ha fet seguiment dels esdeveniments, pot semblar molt estrany que 
l’oposició demani a 1 any de les eleccions municipals properes un ple 
extraordinari pel pam. ja que el pam es un document, un full de ruta que 
habitualment es fa a inicis de legislatura. 
 
Doncs en aquest cas, no es estrany que l’oposició el demani, perquè no hem 
d’oblidar que el govern actual va entrar l’octubre del 2020, quant faltaven mes 
de 2 anys per les següents eleccions municipals, és a dir, que no estaven ni 
tant sols a mitja legislatura quant varen entrar. 
 
A tot l’anteriorment dit, s’hi ha d’afegir que portem molt de temps reivindicant a 
aquest govern que no tenim pam i que es creï una comissió del pam per tractar 
conjuntament aquest full de ruta. 
 
Amb negatives constants a les nostres peticions reiterades. 
 
També afegir Sr. Llasera, que als pocs dies de ser investit alcalde el passat 
octubre de 2020, jo personalment li vaig enviar un mail, felicitant-lo pel seu nou 
càrrec, posant la meva ma estesa al que pogués necessitar i alhora li 
demanava una sèrie de comissions pel que creia jo que podia ser un bon 
funcionament pel que quedava de legislatura. 
 
Li demanava entre d’altres comissions, una comissió del ROM, que la va fer i 
quina llàstima al final com ha acabat l’aprovació del ROM, sense unanimitat a la 
seva aprovació per no voler convocar 1 comissió més. 
 
També li demanava la comissió del PAM i a dia d’avui no m’ha donat cap 
resposta i aquí estem avui amb un ple extraordinari per tractar aquest 
assumpte. 
Llavors això és mes que justificació per a la nostra sol·licitud, tot i que 1 partit 
del seu govern, el 9SV a l’Infomontalt d’aquest diu textualment: 
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“En aquest context, tindrem ple extraordinari a l’abril, cortesia de l’oposició, que 
reclama, a un any de les eleccions, l’elaboració d’un PAM “participatiu”. Un pla 
d’acció municipal és una eina de gestió possible, que no obligatòria, interessant 
i molt recomanable en un context d’estabilitat i que es fa a l’inici d’una 
legislatura. Sense comentaris” 
 
Què es pensen, que és per un tema econòmic? Doncs estan molt equivocats... 
No recorden vostès que al passat mes d’agost del 2021, van fer 4 sessions del 
Consell de Govern? Quan sempre a Sant Vicenç el mes d’agost ha estat inhàbil 
políticament en quant a regim de sessions, exceptuant l’agost del 2020 per 
raons justificades de pandèmia. el govern va fer totes les seves sessions 4 en 
les que nomes 1 membre va faltar a 1 sessió i per l’oposició sí que va ser 
inhàbil políticament el mes d’agost. 
En aquelles sessions, van parlar del següent:  
d’informes de subvencions rebudes,  
d’activitats extraescolars,  
de plagues de coloms,  
de preparatius de la festa major,  
d’un concert d’orgue,  
d’un retard en l’entrega de material informàtic,  
d’un conveni amb la creu roja,  
d’una contractació d’educadores a l’escola bressol, 
d’unes baixes mediques del personal, 
de brutícia al llac dels Germans Gabrielistes,  
van fer un balanç dels actes de la festa major,  
van parlar de queixes per pudor a zones de contenidors,  
i també van comentar que haurien de començar a parlar sobre els 
pressupostos del 2022,  
Vaja, cap tema d’urgència extrema per justificar una despesa de 7.700€. 
Aquelles sessions no varen ser únicament per recaptar els membres del 
govern?  
Sense comentaris, tal i com diu el 9SV. 
 
Per què demanem un PAM que es necessari, doncs perquè aquest govern pren 
decisions unilaterals, sense deixar participar ni a l’oposició ni a la ciutadania 
(que també podria participar-hi amb un procés participatiu ). 
Aquestes decisions unilaterals poden portar al final d’aquest mandat en que 
hauran exhaurit els quasi 5.000.000 d’euros que hi havien de romanent de 
tresoreria, romanent aconseguit amb molt anys d’esforços de tothom i buidat 
del “plumazo” per aquest govern. 
El pam es un full de ruta que marca les directrius a seguir i quin model de poble 
es vol aconseguir durant la legislatura. 
Vaja, es una avaluació per al govern, perquè es compromet a fer unes 
actuacions i quant acaba el mandat es fa l’avaluació de lo que s´ha assolit i lo 
que no s´ha assolit. 
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En definitiva que sembla que aquest govern va a “salto de mata”, improvisant 
constantment, sense cap rumb i totalment a la deriva i no ha volgut 
confeccionar un PAM, perquè a final de legislatura ningú els hi pugui dir, 
escolteu, que no heu fet el que vàreu dir.  
Així no es fan les coses senyors del govern. 
Ara tenen l’oportunitat a aquest plenari de comprometre’s a aprovar la creació 
d’una comissió del PAM al proper plenari de finals d’aquest mes i treballar amb 
caràcter d’urgència per aconseguir tenir un PAM en el menor temps possible. 
Si es vol, es pot fer, però malauradament de ben segur vostès no voldran. 
Gràcies. 
 
Renúncia al cobrament del ple. 
Mirin jo no renunciaré a cobrar aquesta sessió plenària, perquè per culpa 
d’aquest govern ara mateix estem aquí.  
Estem aquí perquè si vostès fessin la feina ben feta i tinguessin mes 
transparència amb l’oposició aquesta sessió plenària l’oposició no l’hagés 
peticionat.” 
 

- Seguidament, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, 

regidor no adscrit. Manifesta que el senyor Llasera al discurs d’investidura els 

va regalar els oïdes amb transparència, consens i planificació, amb mà estesa. 

Va estar sense demanar res i va aguantar per aquest govern. En el ple de 

constitució ja van demanar la comissió del PAM, des del minut zero. Ho han 

seguit demanant. Pensa que hi ha una manca absoluta de voluntat política. 

Tothom recull els fruits que sembra, com els alumnes quan suspenen, que ho 

fan ells, no els suspèn el professor. Es demana el PAM perquè és el full de ruta 

on es planifica per tenir un ajuntament eficaç, transparent, amb capacitat 

d’escoltar les dades socials i obrir un procés de participació ciutadana per 

saber quines actuacions donen resposta a les necessitats de l’Ajuntament. No 

els han ni convocat per participar en la planificació de les inversions. El 

compromís dels partits és comú en molts eixos. El PAM el pot fer l’equip de 

govern però el més normal és que tots els regidors hi puguin participar, parlant 

sobre les inversions prioritàries. Es tracta de tenir les eines que permetin 

avaluar després les polítiques realitzades. Ara no n’hi ha.  

Quan una persona es presenta a les eleccions té un compromís que és el 

programa electoral, després hauran de retre comptes tant a la ciutadania com 

també als representants polítics. Pensa que qui ha perdut és la ciutadania. 

Normalment es fa el PAM a principis de mandat, però no necessàriament. 

Podria servir per propers mandats. Per exemple, caldria fer una DAF, per saber 

quines són les fortaleses, debilitats i oportunitats de tots els blocs temàtics. Té 

la sensació que aquest govern improvisa, ara es pinta i ara s’esborra. El govern 
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ha de ser ferm en les decisions que prengui i que estiguin consensuades amb 

totes les forces polítiques. Per exemple, amb el ROM tothom hi va estar 

d’acord, perquè van poder-hi participar i llavors va ser fàcil d’aprovar. Si al PAM 

no hi participen, és un senyal de poca transparència. La carta de navegació no 

la veuen per enlloc.  

Els signants de la petició no són els qui han ocasionat el Ple extraordinari,  si 

s’ha de buscar un culpable no és l’oposició, es el govern. L’oposició ha donat 

signes de trobar consens i buscar acords en altres ocasions. Els han regalat a 

tots plegats el ple extraordinari.  

- Finalment, fa la seva intervenció el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no 

adscrit, en el següent sentit: 

“Bé, com ja s’ha argumentat àmpliament per part dels companys que ha 

intervingut anteriorment a mi, està més que clar que aquest Ple extraordinari 

l’hem peticionat l’ oposició, però qui realment és el responsable que avui a les 

12.00 h del migdia estigues aquí, ha sigut el Govern, que a conseqüència de 

les peticions fetes per l’ oposició en diferents òrgans com plenaris e inclús 

peticionar personalment al Sr. Llasera des de l’inici de legislatura la creació 

d’una comissió per treballar PAM conjuntament, no hem tingut resposta, 

aquesta falta d’informació, de comunicació i d’opacitat d’un tema tant important 

com és aquest document, que és el full de ruta del Govern i el compromís 

davant els vilatans del municipi. 

Portem des de el primer plenari d’aquest Govern, com he dit abans, a prop de 1 

any i 6 mesos, demanar fer una comissió PAM, per poder-ho consensuar, 

treballar i presentar conjuntament, ja que estem veient que aquest Govern està 

executant i prenent decisions, sota el nostre punt de vista sense cap criteri ni 

valoració del que es fa, com he manifestat en diferents plenaris, aquest Govern 

no escolta ni tampoc contesta a l’ oposició i tampoc veiem que estigui tenint 

molta cura dels estalvis i del romanent líquid de Tresoreria positiu que teníem, 

ja que executa i es fan inversions sense cap tipus de valoració de costos, 

manteniment, necessitats... 

Donaré un exemple a més actual que fa referència al circuit bicis PUMPTRAK. 

Es va estudiar cost? 

Saben quin serà manteniment? 

Saben quina és la demanda? 

Saben qui farà ús? 

Saben quines necessitats hi ha al municipi? 
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Saben les prioritats a l’hora d’ executar projectes ? 

 

Bé, per això serveix un PAM, per reflexionar amb 

 

Ara pregunto   S’ha fet tot això?   Estudiar el cost del manteniment per al seu 

ús, hi són tots aquests estudis? 

Avia’m si tenim sort i contesten aquestes preguntes... 

Al final, el PAM és un document de compromís de tot el Consistori i 

especialment del Govern cap a la ciutadania, per que sàpiguen què es farà 

durant el temps de mandat del Govern. 

Bé, a títol personal els diré que la meva primera legislatura 2011-2015 es va 

començar a l’inici de legislatura a treballar una DAFO que va servir per 

identificar molts inputs del municipi. Les debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats, en clau de valoració de diferents elements del municipi.  

 
DAFO : Grup d’actuacions -    socials 

- intern ajuntament 
- inversions 
- etc... 

 
Una vegada vàrem tenir fet aquest estudi, vàrem aprovar un PAM a mitja 
legislatura, tenint en compte que això era molt nou i mai ho havíem treballat. 
Crec recordar  que vàrem estar treballant amb el suport dels tècnics del Consell 
Comarcal durant mesos.  
 
A la següent legislatura 2011-2015, vàrem consensuar, treballar i aprovar un 
PAM a l’inici de legislatura i al final vàrem donar compte a una sessió plenària 
de tots els objectius marcats i en el cas de no haver pogut ser assolits, quin 
percentatge d’execució estava fet tot. 
I finalment l’actual legislatura amb l’anterior Alcalde vàrem treballar la confecció 
d’un PAM amb el suport dels tècnics de Diputació, si mal no recordo, vàrem 
tenir dues reunions, una presencial abans COVID-19 i l’altra ja va ser 
telemàtica i això ho poden corroborar membres de l’actual Govern que també 
formaven part de l’anterior, com el Sr. Rovira, Sra. Villalta i Sr. Garralaga, però 
no es va poder executar a conseqüència dels esdeveniments que tots sabem i 
que va derivar amb la renúncia de l’anterior alcalde i el consegüent canvi de 
Govern. 
 
Per tant, dit això, el que peticionaria tal com han demanat els companys 
mitjançant instància i avui en el debat d’aquest plenari és crear una comissió 
PAM per poder-la treballar i presentar un document de Pla d’ Actuació 
Municipal el més aviat possible. 
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Que ens permeti, com han fet anteriors governs, poder presentar-ho davant la 
ciutadania encara que sigui una mica tard. Per tant, crec que tenim que ser 
capaços en aquest any i escaig que queda de legislatura presentar aquest 
document tant important pel consistori i municipi. 
 
Gràcies.” 
 

- Per concloure, pren la paraula la senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 

9SV, per donar una explicació al Consistori de per què no considera adient 

l’oportunitat d’aprovar un PAM en el moment de la legislatura en el quan ens 

trobem i venint d’un canvi sobtat de govern i que l’ha seguit una pandèmia. En 

aquest punt, no donaria temps de fer l’anàlisi necessari per a l’elaboració d’un 

PAM. Apunta que un PAM havia de servir per planificar la legislatura i les 

circumstàncies no han estat les adequades. No era ni el moment ni hi havia 

oportunitat. Una DAFO no se sap quina projecció tindrà perquè te referència a 

un moment concret. Es disposa dels elements tradicionals i la ciutadania ja 

votarà si el que s’ha fet ho troba bé. 

 

 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


